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    دکتر 
محسن مصلحی

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور

روزهای دشــواری را ســپری می کنیم، ازیک طرف تعرفه های تشــخیصی 
و درمانــی تقریبــا فریــز شــده و از طــرف دیگــر مباحــث مالیاتــی، بدهــی 
سازمان های بیمه گر، عوارضات مختلف شــهرداری ها، اجبار به فعالیت 
کــن غیرمســکونی، امنیــت شــغلی و مباحث قضایــی، هجمه های  در اما
رسانه ای، افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجو و موازی کاری ها با سازمان 
پزشــکی قانونی به صورتی رقــم می خورد کــه پرداختن به حرفه پزشــکی 
را بســیار ســخت و تالش برای توســعه خدمات در این حوزه را غیرمعقول 

می نماید.
برخــی از همــکاران بــه حــدی تحت فشــار قرارگرفته انــد که عطــای حرفه 

پزشکی را به لقایش بخشیده اند.
بنابرایــن نتیجــه طبیعــی چنیــن وضعیتــی؛ کاهــش اجبــاری کیفیــت 
خدمات، در خطــر قرار گرفتــن اخالق حرفــه ای، مخدوش شــدن روابط 
کز، عدم تمایل به  پزشک و بیمار، هدر رفت منابع، تعطیلی خاموش مرا

سرمایه گذاری در حوزه سالمت و مهاجرت پزشکان خواهد بود.
البته یکی از دالیل مهم نابسامانی های فعلی، عدم توجه به نقطه نظرات 
کارشناســی ســازمان نظــام پزشــکی، انجمن هــای علمی گروه پزشــکی و 
ارائه کنندگان خدمــات تشــخیصی و درمانی بــوده که در قانون ســازمان 

نظام پزشکی نیز تصریح شده است.
در نشســت مشــترک اخیــر ارکان ســازمان نظــام پزشــکی بــا نماینــدگان 
کید گردید، امید که  پزشک مجلس شورای اسالمی بر موارد فوق الذکر تأ
نمایندگان محترم بتوانند بین موضع گیری های عوام پسندانه و مباحث 

کارشناسی راه صواب را برگزینند.
نکته مهم دیگر آن اســت که وضعیت نابســامان موجود؛ انگشت اتهام را 
به سوی سازمان نظام پزشــکی نشــانه رفته و علیرغم تالش های مستمر 
و در حد بضاعت فعلی خود، به دلیل عدم تناســب مطالبــات با خروجی 
تالش هــا؛ همــواره ســهوا یا عمــدا مــورد هجمــه، تخریــب و حتــی توهین 

قرارگرفته که نتیجه ای جز نحیف تر شدن این پیکر  رنجور ندارد.
گرچــه هیچ یــک از دســت اندرکاران ســازمان اعتقــاد ندارند کــه عملکرد  ا
ســازمان بی عیــب و نقــص اســت کــه آن هــم بــه مقــدار زیــادی ناشــی از 
محدودیت های قانونی و نیز حمایت ضعیف جامعه پزشکی از آن است، 
اما پرواضح اســت که برخوردهــای غیرمنصفانه و بعضا بــا اهداف خاص 
نه تنهــا باعــث اصــالح نخواهــد شــد، بلکــه مصداق آشــکار بر ســِر شــاخه 

نشستن و از ُبن بریدن است.
گاهی،  در حال حاضــر جامعه پزشــکی بیش از هــر زمان دیگــری نیاز بــه آ
هوشــمندی، همبســتگی و حمایــت از ارکان خــود باألخــص شــخص 
رئیس کل به عنوان نوک پیــکان و عالی ترین مقام اجرایی ســازمان دارد، 
که راهبری این سیســتم در شــرایط بحرانی موجود کاری بس دشوار  چرا
است و قطعا طی این دوره گذار، بدون وجود ارکانی قدرتمند که مستحضر 

کثری جامعه پزشکی باشد، میسر نخواهد بود. به حمایت حدا

سرمقــــــــالــــــــه
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  روزهــــای دشـــــــــــــــوار،
گاهی، همبستــــــگی  آ

هشدار نظام پزشکی در خصوص 
سوءاستفاده از عنوان سازمان در تبلیغات

ضرورت هم افزایی و هماهنگی نظام 
 پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی 

جهت برون رفت از مشکالت

برخی از مصوبات جلسات 
 اخیر شورای عالی 

نظام پزشکی

خالصه گزارش جلسات 
 هیئت مدیره سازمان 
نظام پزشکی اصفهان

کشــور و  تدویــن نقشــه راه ســالمت 
راهبــردی... سیاســت های 

 انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی 
نظام پزشکی برگزار و آقایان...

گــزارش  بحــث و تبادل نظــر پیرامــون 
مشــکالت حوزه ... 0303 02

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران در خصوص ارسال پیامک، تماس 
گهی در سایت های اینترنتی با سوءاستفاده از عنوان این سازمان به  تلفنی یا درج آ

اعضای جامعه پزشکی و عموم مردم هشدار داد.
با توجه به اینکه جامعه پزشــکی همواره به عنوان یک جامعه ارزشمند تبلیغی 
برای شرکت ها و مؤسسات شناخته شده و در این میان برخی افراد یا گروه های 
خاص با جعل نام سازمان نظام پزشکی قصد دارند به مخاطبان خود القا کنند 
تبلیغ موردنظر آن ها؛ مورد تأیید نظام پزشکی است، لذا جهت جلوگیری از هرگونه 

گاهی می رساند: جعل و سوءاستفاده از عنوان این سازمان به آ
سازمان نظام پزشکی به هیچ عنوان اطالعات شخصی اعضا، ازجمله شماره 

تلفن همراه را در اختیار هیچ نهاد و شرکتی قرار نمی دهد.
در صورت درخواســت مراجــع ذی ربط جهت دریافت مشــخصات اعضای 
سازمان، در مواردی که ارائه این اطالعات منجر به تسهیل امور صنفی شود یا ازنظر 
قانونی الزامی برای انجام آن وجود داشــته باشد، فقط اطالعات غیرخصوصی، 
نظیر نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی و نشانی محل فعالیت و ... در اختیار 

مراجع ذی صالح قرار می گیرد.
درصورتی کــه نهادها، شــرکت ها و ... در مــواردی مرتبط بــا نیازهای جامعه 
پزشکی، درخواست اطالع رسانی به اعضای محترم سازمان را داشته باشند؛ در 
صورت تأیید موضوع و محتوای پیامک از طرف مراجع مسئول در سازمان، این 
پیامک ها از سامانه رسمی سازمان، برای اعضا ارسال خواهد شد که این موضوع 

به هیچ عنوان شامل پیامک های تبلیغاتی نمی گردد.
هر نوع اطالع رسانی جهت برگزاری همایش، کنفرانس؛ دوره های بازآموزی 
 توســط ســازمان نظام پزشــکی در وب ســایت رســمی ایــن ســازمان به نشــانی

 www.irimc.org انجام می شود.
سازمان نظام پزشکی برای اطالع رسانی به اعضای محترم جامعه پزشکی از 

روش های زیر استفاده می کند:
www.irimc.org :وب سایت   

@IRIMCCHANNEL :تلگرام  
irimc.ir :گرام   اینستا

@irimc :توییتر  
  شماره پیامکی سازمان: 30007471 و 02184130

خواهشمند است هرگونه موارد تخلف و سوءاستفاده از عنوان سازمان نظام 
پزشکی را به شماره متنی واتساپ این سازمان 09128349476 اطالع دهید.

شکست درمان، عارضه 
یا قصور پزشکی

صفحه 2

گاهی همکاران محترم جامعه پزشکی می رساند: به آ
جهـت اطـاع از آخریـن اخبـار و امـور خدماتـی و رفاهـی 
سـازمان نظـام پزشـکی اصفهـان بـه کانـال تلگـرام بـه 

آدرس: 🆔 @csnpeمراجعـه فرماییـد.
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   تدویـــن نقشـــه راه ســـامت 
کشـــور و سیاســـت های راهبـــردی 
کارآمـــد؛ بـــدون مشـــارکت نخبـــگان 
ازایـــن رو  بـــود،  نخواهـــد  عملـــی 
انجمن هـــای  تنگاتنـــگ  مشـــارکت 
گـــروه پزشـــکی و  علمـــی و صنفـــی 
اعتمـــاد بـــه بخـــش خصوصـــی امـــری 

ضـــروری اســـت.

رمــز مانــدگاری ملت هــا پــای فشــردن بــر حفــظ ارزش هــای اخالقی 
و پایبنــدی بــه دســتاوردهای علمــی و دانش پژوهــی، خــردورزی و 
هم اندیشی است.تاریخ کهن پزشــکی جهان نشان می دهد بخش 
قابل مالحظــه ای از علــوم پزشــکی جهــان متعلــق بــه حکیمــان و 

پژوهشگران دانش پزشکی ایران بوده است.
فلذا انتظار دســتیابی به جایگاه اول رشــد و توسعه پزشــکی در آسیا 
کانی، دور از انتظار نیست.اما الزمه چنین رویدادی  برای سرزمین نیا
داشتن استراتژی و برنامه بلندمدت برای توسعه پزشکی و مهندسی 
پزشــکی توســط دولت و مســئولین بلندپایه پزشــکی کشــور اســت.
تدوین نقشــه راه ســالمت کشــور و سیاســت های راهبردی کارآمد و 
ح ها و لوایح  نیز اقــدام عملی در این زمینه تــوأم با اصالح مســتمر طر
بدون مشــارکت نخبگان این حوزه عملی نخواهد بود، لذا مشارکت 
تنگاتنــگ انجمن های علمی و صنفی گروه پزشــکی، ســازمان های 

نظام پزشــکی و اعتماد به بخــش خصوصــی در این امــر از ضروریات 
گزیر است. نا

در حال حاضر سه چالش عمده ســامانه حوزه سالمت را بی سامان 
نموده است: 

ح هــای کارآمــد  ســردرگمی مدیــران عرصــه ســالمت در ارائــه طر
همه جانبــه نگر بدون پیوســت هم اندیشــی کافی بــا صاحب نظران 

بخش خصوصی و دولتی پزشکی بدون منابع مالی پایدار
پائین بودن سرانه سالمت مردم از بودجه کل کشور

عدم تخصیص منابع مالی کافی به بیمارســتان های آموزشــی و 
سازمان های بیمه گر

ارتقای شاخص بهداشتی کشور که می تواند جاذب سرمایه گذاری های 
ملــی و بین المللی گــردد، در گــرو تدبیر عقالنــی دســت اندرکاران حوزه 
ســالمت و مدیران شــجاع بــا درکــی عمیــق از هم اندیشــی و هم افزائی 
ذیمدخالن و ذینفعان به ویژه در تصمیم سازی های کالن بهداشت و 
درمان می باشد.به همین منظور در نشست تابستان 98 که با حضور 
رؤســای انجمن هــای علمــی و صنفی گــروه پزشــکی اصفهــان، رئیس 
و اعضــای هیئت مدیــره ســازمان نظــام پزشــکی و رئیــس و مســئوالن 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در محل ســازمان نظام پزشکی برگزار 
شد، موارد پیش گفت موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی 

در این راستا اتخاذ گردید.

::::: بخش پایانی
همان طــور کــه بیــان شــد علــت شکســت یــا 
عــوارض درمــان می توانــد بــه دلیــل نارســایی 
دانش پزشکی، نقص امکانات موجود و یا قصور 
پزشکی باشد که متأسفانه تفکیک آن ها در یک 
بیمار خاص همیشه آسان نیست و گاه نیاز به 

بررسی های کارشناسی گسترده و دشوار دارد.
کــز درمــان دنیــا ازجملــه ایــران،  در تمــام مرا
مــوارد مشــکوک از نتایج ناخواســته درمــان در 
کمیته هایی بررسی می شوند تا علل آن مشخص و در صورت امکان اقدامات 
اصالحی صورت پذیرد، همچنین در مواردی که بیماران نســبت به درستی و 

کفایت روش درمانی اعمال شــده شــک داشته باشند؛ 
حــق شــکایت دارنــد تــا در دادگاه صالــح ضمن بررســی 
گر در قالــب قصور حقــی از آن ها  کارشناســانه موضــوع، ا
ضایع شده، در صورت امکان جبران گردد و یا سیستم یا 

فرد متخلف تنبیه شوند.
ازنظــر حقوقی؛ کلمــه قصــور زمانی عنــوان می گــردد که 
درمانگر مرتکب سهل انگاری، بی مباالتی، عدم رعایت 
نظامــات دولتی یــا بی مهارتی شــده باشــد و بــه عبارت 
ساده تر اینکه درمانگر اقدامی که باید می کرده، نکرده یا 
اقدامی که نباید انجــام می داده، انجام داده و ســالمت 
یا جــان بیمار بــه خطــر افتــاده اســت.در این صــورت با 
درخواست کارشناسی توسط مقام قضایی، کارشناسان 

خبره درزمینه تخصص مربوطه با لحاظ دستورالعمل های وزارت بهداشت و 
درمان و دستورالعمل های مراجع علمی معتبر، همچنین در نظر گرفتن شرایط 
و امکانات موجود، احراز یا عدم احراز قصور و میزان تأثیر قصور احتمالی در عارضه 
را تعیین می کنند و به قاضی اعالم می نمایند. بنابراین هر عارضه ای معادل قصور 

گر خطای مؤثری همراه آن دیده شود، قصور محسوب می گردد. نیست و ا
درصورتی که خطــای مذکور تغییری در رونــد درمان ایجاد نکرده باشــد، صرفا 

تخلف انتظامی به شمار می رود و فقط مشمول مجازات انتظامی است.
کز علمی دنیا به این نتیجه رســیده اند که در موارد بروز خطا،  در بسیاری از مرا
گر به جای تنبیه فردی که خطا کرده است؛ ریشه خطا بررسی و برطرف گردد،  ا
نتیجه بهتری به دست می آید، مگر اینکه مشخص شود فرد صالحیت ادامه 
درمان را ندارد کــه البته مرکز درمانی، بیمــه یا دولت می توانند جبران آســیب 
بیمار را بر عهده گیرند.بعضی از زمینه هایی که به نظر می رســد برای کشور ما 

جای اصالح در جهت کاهش عوارض و نارضایتی بیماران را دارند، عبارتند از:

افزایش قابلیت و توانایی کادر درمان با اصالح و ارتقای آموزش در دانشگاه ها 
بخصوص با تفکیک آموزش از درمان و انگیزه سازی برای اعضای هیئت علمی، 
به طوری که اعضای هیئت علمی تمام توان خود را به امر آموزش بســپارند و با 

حذف فعالیت درمانی صرف، نگران تأمین زندگی خود نباشند.
همچنیــن فراهم نمــودن گزینش منطقی دانشــجویان پزشــکی به طوری که 
گاهی از شرایط کاری و مشکالت آن داشته باشد و با انگیزه  دانشجوی پزشکی آ

کافی همسو با اهداف عالی و دشواری های طبابت به این عرصه وارد شود.
استانداردسازی شرایط کاری درمانگران که متأسفانه برای جبران نقصان 
کثر  بودجه هــای درمانی بــه طرق مختلف تحــت تأثیــر قرارگرفته اســت. مثال ا
غ التحصیل معموال در شرایطی کار  پزشــکان به ویژه پزشــکان جوان و تازه فار
می کنند که انتظار رعایت اصول علمی و حرفه ای یعنی گرفتن شرح حال خوب، 
معاینه خوب، تصمیم گیری منطقی برای درخواســت 
آزمایشــات و تجویــز دارو و توضیــح و توجیــه بیمــار و 
همراهانش منتفی است. در بخش های دولتی و عمومی 
برای حق ویزیت پزشک عمومی حدود 4000 و متخصص 
حدود 6000 تومان در نظر گرفته شــده که گاهی بیش از 
گر پزشــک درســت  یک ســال بعــد پرداخت می شــود. ا
ویزیت کند )15 و 20 دقیقه زمان برای ویزیت اختصاص 
کز دولتی و عمومی  دهد( هم جوابگوی خیل بیماران مرا
گر رعایت نکند،  نبوده و هم زندگی اش تأمین نیست و ا
هم امکان اشتباه افزایش می یابد و هم بیمار با سؤاالت 
فراوان بــدون جواب، پزشــک را ترک می کند که آســیب 
بیمار، نارضایتــی و امکان شــکایت را افزایــش می دهد.
کز درمانی ما تعداد کارکنان درمان، چه در بخش ها و چه در  تقریبا در تمام مرا
اتاق عمل کمتر از حد استاندارد است که منجر به فشار کاری زیادی بر کارکنان 
کم وظایف حین کار و چه ازنظر شیفت های پشت سر هم  می شود، چه ازنظر ترا
و خســته کننده که درنهایــت موجــب آســیب پذیری و نارضایتی بیمــاران نیز 

می گردد.
نظارت و مراقبت مؤثر و منطقی بر فرایندهای درمان مثل کیفیت ویزیت 
)مثال ویزیت هم زمان بیماران توســط بعضی همکاران( و اندیکاســیون های 
کلینیک و جراحی ها )در کنار فراهم کردن امکانات استاندارد(. تجویز دارو و پارا

درصورتی که عارضه یا قصوری اتفاق می افتــد، بیش از اینکه دنبال مقصر 
فردی بگردیم؛ می بایست به دنبال یافتن اشکاالت فرایندی باشیم و آن ها را 
کثر حوادث ناشی از اشکال ساختار و فرایند هستند تا خطای  برطرف کنیم، زیرا ا
فرد، بنابراین می توان گفت در مواردی که خطای فردی مطرح است، بهترین 

اقدامی که اثر پیشگیرانه نیز دارد؛ اعمال مجازات  انتظامی است.

ماده 1:
کــز  مرا کلیــه  قانــون  ایــن  به موجــب   
تخصصــی درمــان نابــاروری ذی صــالح 
ع و  مجــاز خواهنــد بــود بــا رعایــت شــر
ج در این قانون نسبت به  شــرایط مندر
انتقــال جنین هــای حاصــل از تلقیــح از 
رحــم زوج هــای قانونــی و شــرعی پس از 
موافقــت کتبــی زوجین صاحــب جنین 
به رحم زنانی کــه پــس از ازدواج و انجام 
اقدامات پزشــکی ناباروری آن ها )هریــک به تنهایی یا هــر دو( به 

اثبات رسیده، اقدام نمایند.

کنندگان جنین ::::: شرایط اهدا
کننده باید دارای شرایط زیر باشند: زوج های اهدا

عالقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی
سالمت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب

نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان
قبال صاحب فرزند نشده باشند

بهتر است دارای سن 20 تا 35-40 سال باشند
مبتال نبودن به بیماری های صعب العالج نظیر ایدز، هپاتیت 

و ....
کــز تخصصــی درمــان نابــاروری مکلف انــد قبــل از دریافت  مرا
کننــدگان، وجود شــرایط مذکــور در این مــاده را  جنیــن از اهدا

احراز نمایند.

ضرورت هم افزایی و هماهنگی نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی جهت برون رفت از مشکالت

 برخی قوانین نحوه اهدای شکست درمان، عارضه یا قصور پزشکی 
جنین به زوجین نابارور

کـز علمـی دنیـا بـه  در بسـیاری از مرا
ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه در مـوارد 
گـر به جـای تنبیـه فردی  بروز خطـا، ا
کـه خطـا کـرده اسـت؛ ریشـه خطـا 
بررسی و برطرف گردد، نتیجه بهتری 

بـه دسـت می آیـد.

   دکتر
   مهرانگیز عباسعلی نصر اصفهانی

جعفـــــــــرزاده

   دکتر
مجتبی بزرگی
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افــرادی کــه به امــور درمانــی )طبی، تشــخیصی، 
کز تشخیصی،  جراحی و ســایر امور مرتبط( در مرا
درمانی مشغول می باشند، دارای مسئولیت های 
مدنــی و حرفه ای متعــددی هســتند، لیکن این 
مســئولیت های مدنی کــه از نوع حرفــه ای نیز به 
شــمار می روند، بــرای برخــی افــراد دارای ســطح 

گسترده تری است.
در واقــع اشــخاصی که مســئول پســت های فنی 
)اصلی، فرعی( و دارای ابالغ و حکم رسمی در این خصوص می باشند، در این 

گروه قرار می گیرند:
گر  به عنوان مثال یک مترون )مدیر امور پرستاری و پیراپزشکی( را در نظر بگیرید:ا
پرســتاری، تزریــق انجام دهــد دارای یــک مســئولیت حرفه ای فردی اســت، 
گر همان فرد در جایگاه مترون؛ با فعل و یا ترک فعل، قصوری نماید  درحالی که ا
و محکوم شود؛ دارای مسئولیت مدنی منتج از جایگاه قانونی و حقوقی خود 
)مترونی( قرار می گیرد.در حقیقت این افراد حداقل در محدوده حرفه ای و شغلی 

)درمانی، تشخیصی( مرکب خود نیاز به دو بیمه نامه مسئولیت مدنی دارند که 
در ذیل به آن ها اشاره می گردد:

1- پوشش مسئولیت حرفه ای )شغلی(
بند اول )شرح وظایف پرستار( که در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان 

یا پزشکان قرارگرفته و شخص باید خود اقدام به خرید کند.
2-پوشــش مســئولیت مدنــی مســئولین فنــی و جایــگاه حقوقــی
 )ابــالغ و حکــم دار( در ارتباط بــا شــرح وظایــف قانونــی وی در ارکان درمانی و 
کز تشخیصی،  تشخیصی که در بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی مرا
درمانــی بــا شــرایط خــاص و ویــژه وجــود دارد.خریــداران و عرضه کننــدگان 
پوشش های بیمه ای باید در ابتدا مشخص نمایند که بیمه گذار کدام ریسک 
شغلی را مدنظر قرار داده اســت، به این دلیل که ممکن است تفکیک فوق را 
ندانند و یا دارای مسئولیت های دیگری در حیطه غیر )درمانی و تشخیصی( نیز 
باشند. به عنوان مثال: مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان برای مدیر 
مرکز درمانی عالوه بر مسئولیت های فوق وجود دارد، بنابراین نماینده و مشاور 
خبره بیمــه می بایســت بــه تفکیــک مســئولیت های مدنــی مهم بر اســاس 
ریسک های شغلی فردی و جایگاه مقام و پست بیمه گذار توجه ویژه داشته 

باشند.
متأســفانه در بعضی از پرونده های قضایی اشتباه و سوءتفاهم در تشخیص 
ریســک موجود و یا مدنظر بیمه گذار و بیمه نامه صادره مشاهده می شود که 
زندگی برخی از این عزیزان و خانواده ها را با آســیب های جبران ناپذیر مواجه 
می کند.بنابرایــن بــر اســاس متــن فــوق پیشــنهاد می گــردد کلیه خریــداران 
بیمه نامه با عنایت به حساسیت و استراتژیک بودن مباحث ریسک و بیمه ای، 
گاه و دارای دانش توجه نمایند. بیش ازپیش نسبت به خرید از نمایندگی های آ

گزارش جلسات مسئولیت های مدنی و حرفه ای ِحَرف پزشکی خالصه 
 هیئت مدیره 

سازمان نظام پزشکی اصفهان

   مصطفی
 سیـــــــد قلعـــــــه

بیست و هفتمین جلسه شورای عالی مورخ 1398/06/28:
مصوبه )1(

 انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی برگزار و آقایان دکتر مصطفی 
معین به عنوان رئیس، دکتر عزت اله گل علیزاده به عنوان نائب رئیس اول، دکتر 
علیرضا اسپید به عنوان نائب رئیس دوم و دکتر محسن مصلحی به عنوان دبیر 

شورای عالی به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مصوبه )2(

 با توجه به مشکالت عدیده جامعه پزشکی و هجمه های متعدد و ضرورت 
استفاده از پتانسیل های معاونت پارلمانی در خصوص پیگیری موارد مربوطه؛ 
مقرر گردید با تشخیص هیئت رئیسه شورای عالی، معاون پارلمانی جهت 

شرکت در جلسات شورای عالی دعوت گردد.
مصوبه )3(

پیرو گزارشات قبلی و نیز گزارش معاون انتظامی در خصوص کاستی های 
حوزه IT و نیاز به تحول سریع در این حوزه مقرر گردید حل مشکالت IT حوزه 

انتظامی در اولویت قرار گیرد.
مصوبه )4(

با توجه به ضرورت انتقال مشکالت همکاران جامعه پزشکی در حوزه های 
انتظامی و تعامالت فی مابین با قوه قضائیه، مقرر گردید هماهنگی های الزم 

جهت تشکیل جلسه با دادستان کل کشور به عمل آید.
 مصوبه )5(

پیرو ارائه نقطه نظرات رئیس کل سازمان و اعضای شورای عالی در خصوص 
اولویت های جامعه پزشکی همچون تعرفه، مالیات، نظام ارجاع و پرونده 
الکترونیک سالمت و نیز مطالبات همکاران جامعه پزشکی از سازمان های 
بیمه گر، مقرر گردید برنامه ریزی های الزم جهت پیگیری موارد من جمله 

برگزاری نشست تخصصی آتی به عمل آید.
مصوبه )6(

 پیرو گزارش معاون انتظامی سازمان در خصوص ضرورت بازنگری در ساختار، 

فرآیندها و سایر اولویت های آن حوزه مقرر گردید پیرو پیشنهادات قبلی، 
نسبت به ارائه پیشنهادات کامل به دبیرخانه شورای عالی اقدام تا پس از اخذ 
نظریه کمیسیون های تخصصی مشورتی مربوطه اقدام به طرح در شورای 

عالی و اتخاذ تصمیم نهائی گردد.
مصوبه )7(

گونیست و اعتراضات  پیرو ابالغ دستورالعمل جدید چگونگی عرضه داروهای آ
کز سرپائی درمان اعتیاد مبنی بر عواقب این گونه تصمیمات  وسیع مرا
و به منظور ارائه پیشنهادات اصالحی و ساماندهی موضوع مقرر گردید 
کمیته ای متشکل از آقایان دکتر فرقان، دکتر قشالقی، دکتر آرزومند و دکتر 
محمود فاضل به عنوان نمایندگان شورای عالی، رؤسای انجمن داروسازان 
ایران و پزشکان عمومی ایران و نیز نماینده سازمان با مسئولیت جناب آقای 
دکتر آرزومند نسبت به بررسی موضوع و ارائه گزارش به شورای عالی اقدام 

گردد.
مصوبه )8(

 پیرو مصوبه شماره 9 بیست و پنجمین جلسه شورای عالی مورخ 98/4/27 
در خصوص تشدید مجازات متخلفین از دستورالعمل نحوه صدور مجوز و 
گهی های دارویی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی  نظارت بر تبلیغات و انتشار آ
و امور پزشکی )موضوع ماده 35 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی 
و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته(، تغییرات بند "ح" ماده 37 

آئین نامه مذکور به شکل ذیل مصوب گردید:
ح- متخلفان از ماده 35 آئین نامه انتظامی حسب مورد به مجازات مقرر در 

بندهای "ب"، "ج "، " د" محکوم می گردند.
تبصره 1- چنانچه تبلیغات دارای محتوای مستهجن باشد، مرتکب به 

مجازات بند "د" یا " ه" محکوم می شود.
تبصره 2- چنانچه تبلیغات دارای محتوای مبتذل باشد، مرتکب حداقل به 

مجازات بند "ج" محکوم می شود.
محتوای مبتذل و مستهجن به ترتیب طبق تبصره یک و تبصره چهار قانون 

جرائم رایانه ای تعریف می شود.

برخی از مصوبات جلسات اخیر شورای عالی نظام پزشکی

خ 1398/04/31  اهم مباحث و مصوبات چهل و پنجمین جلسه مور
ذیل  ح  شر به   1398/07/08 خ   مور جلسه  پنجاهمین  لغایت 

می باشد:

گــزارش مشــکالت حــوزه انتظامــی  بحــث و تبادل نظــر پیرامــون 
و راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود عملکرد این حوزه

فضــای  چالش هــای  خصــوص  در  تبادل نظــر  و  گفتگــو 
پایانه هــای فروشــگاهی و مشــکالت همــکاران  مجــازی، نصــب 

آزمایشگاهی با سازمان های بیمه گر تکمیلی

گــزارش پیگیری هــای انجام شــده در خصــوص الزامــات   ارائــه 
اخیر مالیاتی برای جامعه پزشکی

پیگیــری تبعیض هــای اعمال شــده بــه جامعــه پزشــکی در دو 
حوزه قانون گذاری و اجرا به طور مستمر

بــا  کــرات به عمل آمــده  تبادل نظــر در خصــوص مذا و  بحــث 
مشــکالت  حــل  راســتای  در  اصفهــان  دادگســتری  رئیــس کل 

انتظامی همکاران

و  انتظامــی  هیئت هــای  اعضــای  بــه  کیــد  تأ و  آمــوزش 
کارشناسان جهت تحریر جزئی تر و دقیق تر نقطه نظرات

جلســات  در  مربوطــه  کارشناســان  از  دعــوت  بــر  کیــد  تأ
گانه پرونده ها هیئت ها حسب نیاز به جای بررسی جدا

دادگســتری  رئیــس کل  بــا  مشــترک  جلســه  مجــدد  برگــزاری 
کیــد بــر لــزوم حفــظ حرمــت همــکاران در  اصفهــان به منظــور تأ

احضار و رسیدگی به موارد مربوطه

 نشســت مشــترک بــا مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان و اعتــراض 
بعضــا  و  تهدیدآمیــز  موهــن،  فراقانونــی،  رفتارهــای  برخــی  بــه 
تمســخرآمیز برخــی رســانه ها و دســتگاه ها و ضــرورت توقــف ایــن 

روند و لزوم دلجویی از قشر خدوم پزشکی

از تخریــب و  لــزوم ســاماندهی فضــای مجــازی و جلوگیــری 
توهین به شأن و منزلت سازمان و همکاران

تشــریح اقدامــات اصالحــی در سیســتم اداری مالــی ســازمان و 
جهــت  ســازمان  رفاهــی  و  پشــتیبانی  معاونــت  آمادگــی  اعــالم 
و  کلیــه اعضــا در چهارچــوب قوانیــن  بــه ســؤاالت  پاســخگویی 

مقررات
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مدیر مسئول:  دکتر عباسعلی جوادی

 رئیس شورای سیاستگذاری:  دکتر عباسعلی خادمی
  سر دبیر: دکتر پوریا عادلی

دبیر تحریریه:سعیده موسوی

نشانی:   خیابان شیخ صدوق جنوبی، میدان برج، ضلع 
شرقی میدان، ساختمان نظام پزشکی اصفهان

فکس:  36692943 031
e.snpesf@gmail.com:پست الکترونیک

صفحه آرایی و طراحی: افروز کاظمی
گهی ها: مجید مختاری مدیر اجرایی و امور آ

)09133197337(
چاپ: چاپخانه احمدی

هیدروتراپى 

تحرك باال 
بدون فشار بر 
 ستون فقرات  

پیاده روى و دویدن در آب 

فروش با شرایط ویژه   به اعضاى محترم نظام پزشکى اصفهان 
0913   327  مشاوره و دریافت فایل توجیه اقتصادى 3815  

قابل توجه 
هیدروتراپها ، فیزیو تراپ ها ، کاردرمان ها 
متخصصان  تغذیه 
متخصصان  ارتوپدى ، متخصصان زنان و زایمان  
 متصدیان باشگاه هاى ورزشى 
متخصصان پزشکى  ورزشى 


